Versió consolidada sense validesa jurídica
(actualitzada a 23/06/2018)

LLEI 4/1991, DE DIA 13 DE MARÇ, REGULADORA DE LA INICIATIVA
LEGISLATIVA POPULAR A LES ILLES BALEARS1
(BOCAIB núm. 46, d’11 d’abril de 1991)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Constitució Espanyola a l’article 9.2 i l’Estatut d’Autonomia per a les Illes Balears
a l’article 9 estableixen que correspon als poders públics promoure les condicions per
tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals
i efectives. I també que facilitaran la participació de tots els ciutadans a la vida política,
econòmica, cultural i social, reforçant així el dret de participació en els afers públics
per part dels ciutadans tal com determina l’article 23.1 de la Constitució.
La Llei Orgànica 3/1984, de 26 de març, Reguladora de la Iniciativa Legislativa
Popular, crea el marc jurídic adient per exercir la iniciativa legislativa popular
mitjançant la presentació de Proposicions de Llei davant les Corts Generals, d’acord
amb les disposicions fixades a l’article 87.3 de la Constitució.
L’article 26.4 de l’Estatut d’Autonomia preveu que la iniciativa legislativa popular,
en el marc de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, serà regulada mitjançant una
Llei del Parlament. La present Llei representa una passa endavant en “el procés cap a la
institucionalització de l’autogovern”, descrit en el Preàmbul de l’Estatut d’Autonomia.
La Llei Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular a les Illes Balears materialitza les
previsions de l’article 26.4 de l’Estatut en el marc fixat per l’article 87.3 de la
Constitució i enforteix, regulant la participació popular, l’arrelament de l’autogovern a
les Illes Balears.
Article 12
1. Estan legitimades per exercir la iniciativa legislativa popular les persones que
tenen la condició política de ciutadans de les Illes Balears, d'acord amb l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, estan inscrites al Cens Electoral i no estan privades
dels seus drets polítics.
2. També estan legitimades per exercir la iniciativa legislativa popular, a més de les
persones a què fa referència l'apartat 1 anterior,les persones que no estan privades
dels drets polítics, són més grans de setze anys, estan degudament inscrites com a
domiciliades en el padró d'algun municipi de les Illes Balears i compleixen un dels
requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Ser ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea.
c) Residir legalment a Espanya, d'acord amb la normativa en matèria d’estrangeria.
Article 2
La iniciativa legislativa popular podrà versar sobre totes les matèries que siguin
competència legislativa de la Comunitat Autònoma, amb exclusió de les següents:
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1. Les institucions de la Comunitat Autònoma, els Consells Insulars i els Municipis.
2. La denominació, territori, idiomes i símbols de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
3. Les relatives a l’Organització Territorial establerta a l’article 8.13 de l’Estatut.
4. Les relacionades a l’article 87.3 de la Constitució.
5. Les referides a la planificació econòmica general a les Illes Balears.
6. Les de naturalesa pressupostària i tributària.
7. El règim electoral.
8. Les iniciatives contràries a la Declaració Universal dels Drets Humans o a la resta
de tractats i acords internacionals sobre drets humans i fonamentals que formin
part del nostre ordenament jurídic, així com aquelles que pretenguin anul·lar els
drets civils, polítics, econòmics, socials o culturals recollits en els instruments
esmentats.4
Article 35
La iniciativa legislativa s’exercirà mitjançant proposicions de llei subscrites, almenys,
per 7.500 signatures de ciutadans o ciutadanes que compleixin els requisits prevists a
l’article 1 d’aquesta llei.
Això no obstant, també podrà exercir la iniciativa legislativa un nombre inferior de
ciutadans o ciutadanes residents a una mateixa illa que compleixin els requisits de
l’article 1 d’aquesta llei, quan aquest nombre representi, almenys, el 3% dels ciutadans
i ciutadanes residents a la dita illa, amb un mínim de 1.200.
Article 4
El procediment s’iniciarà mitjançant la presentació davant la Mesa del Parlament
d’un escrit que contendrà:
1. El text articulat de la Proposició de Llei, precedit per una Exposició de Motius.
2. Una exposició detallada de les raons que, segons els signants, aconsellen la
tramitació i l’aprovació pel Parlament de les Illes Balears de la Proposició de Llei.
3. La relació dels membres que formen la Comissió Promotora de la iniciativa
popular, expressant-ne les dades personals de cadascun d’ells i la indicació de
l’adreça que hom assenyali per cursar les notificacions i comunicacions que
calgui realitzar.
Article 5
1. La Mesa del Parlament examinarà la documentació presentada i, en el termini de
quinze dies, es pronunciarà sobre la seva admissibilitat parlamentària.
2. Serà causa d’inadmissió de la Proposició de Llei:
a) Que tengui per objecte alguna de les matèries relacionades a l’article 2.
b) Que hi manqui algun dels requisits exigits a l’article 4.6 No obstant això, si es
tractava d’un defecte esmenable, la Mesa del Parlament ho comunicarà a la
Comissió Promotora per tal que procedeixi, en el termini d’un mes, a la
correcció.
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c) Que incorri en contradicció amb la legislació bàsica de l’Estat en les matèries a
què s’hagi de supeditar necessàriament la legislació de la Comunitat Autònoma.
d) Que, a judici unànime de la Mesa i segons contestació raonada, el contingut de
la proposició presentada sigui manifestament contradictori amb els valors
superiors de l’ordenament jurídic recollits a la Constitució o amb l’autogovern,
amb la defensa de la identitat de les Illes Balears i amb la promoció de la
solidaritat dels pobles de les Illes, enunciats al Títol I de l’Estatut d’Autonomia.
e) Que s’hagi presentat prèviament al Parlament un Projecte o Proposició de Llei
sobre la mateixa matèria que és objecte de la iniciativa popular.
f) Que reprodueixi una iniciativa popular de contingut substancialment idèntic
presentada en el transcurs de la mateixa legislatura.
g) Quan tengui per objecte la derogació d’una llei aprovada a la mateixa legislatura
o reprodueixi una iniciativa legislativa ja tractada en aquest termini.
h) Que reprodueixi un text el contingut del qual versi sobre matèries diverses o que
manquin d’homogeneïtat entre si.
3. La resolució adoptada per la Mesa del Parlament serà notificada, a tots els
efectes, a la Comissió Promotora de la iniciativa popular i publicada en el Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
4. Si la iniciativa presentava defectes de caràcter esmenable, la Mesa del Parlament
així ho farà saber als promotors, que hauran de procedir a la correcció en el termini
d’un mes.
5. Contra l’acord d’inadmissió dictat per la Mesa del Parlament, la Comissió
Promotora podrà sol·licitar l’empara davant el Tribunal Constitucional, de conformitat
amb el previst a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Si el Tribunal decidia que la Proposició no incorre en cap de les causes d’inadmissió
previstes a l’apartat 2 d’aquest article, el procediment seguirà el seu curs.
Article 6
Un cop admesa a tràmit la Proposició de Llei per la Mesa del Parlament, aquesta la
remetrà al Govern de la Comunitat Autònoma, el qual, en un termini de quinze dies,
podrà manifestar el criteri respecte de la presa en consideració, així com la seva
conformitat o no a la tramitació si implicava augment dels crèdits o disminució dels
ingressos pressupostaris.
Les iniciatives ciutadanes que es registrin es faran públiques mitjançant els
mecanismes existents a tal efecte i seran comunicades, amb còpia de la documentació
rebuda, a la resta d’institucions o administracions que en puguin resultar afectades.7
Article 7
1. La Mesa del Parlament en un termini de deu dies comptats a partir de la data de
la resolució d’admissió comunicarà a la Comissió Promotora l’admissió a tràmit de la
Proposició de Llei.
2. La Comissió Promotora, un cop notificada de l’admissibilitat de la Proposició de
Llei i dels terminis per dur a terme la recollida de signatures, presentarà davant la
Mesa del Parlament els plecs necessaris per a la recollida de signatures, al davant dels
quals figurarà el text íntegre de la Proposició de Llei.
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3. La Mesa del Parlament segellarà i numerarà els plecs i els remetrà a la Comissió
Promotora en el termini de setanta-dues hores des de la seva presentació.
Article 8
1. Les signatures recollides hauran de figurar necessàriament en els plecs a què es
refereix l’article 7 de la present Llei.
2. Juntament amb la signatura, cal indicar el nom i els llinatges, el número del
Document Nacional d’ldentitat o el número d’identificació d’estranger, i el municipi en
el cens del qual està inscrita la persona signant.8
3. Les signatures hauran de ser autentificades per un Notari, un Cònsol, un lletrat
de l’Administració de Justícia,9 el Secretari del Consell Insular, el Secretari del Consell
Insular, el Secretari Municipal que correspongui, respectivament, a l’illa o municipi allà
on figuri inscrit el signant o per fedataris especials designats per la Comissió Promotora
mitjançant escriptura pública davant Notari.
4. 10Poden adquirir la condició de fedataris especials les persones designades per la
Comissió Promotora de més de divuit anys que jurin o prometin davant la Mesa del
Parlament d'autenticar les signatures que s'adjunten a la proposició de llei, sempre
que compleixin els requisits següents:
a) No tenir antecedents penals.
b) Estar en plena possessió dels drets civils i polítics.
c) Estar empadronades a les Illes Balears.
En cas de falsedat, els fedataris especials incorreran en les responsabilitats penals
previstes a la llei.
Article 9
1. El temps màxim de recollida de signatures serà de quatre mesos a comptar des
del dia en què la Mesa del Parlament hagi retornat a la Comissió Promotora els plecs
segellats. La Mesa del Parlament pot prorrogar aquest termini dos mesos si hi
concorren causes degudament justificades.
2. Els plecs amb les signatures autenticades s’han de lliurar a la Mesa del
Parlament, com a màxim, dins dels set dies hàbils posteriors al venciment del termini
establert. Altrament, la iniciativa legislativa popular caduca.
3. Si transcorreguts els terminis prevists en els apartats 1 i 2 anteriors per a la
recollida de signatures sense que s’hagin presentat a la Mesa del Parlament el nombre
mínim de signatures requerit per aquesta llei, la proposició de llei decaurà i no es
podrà tornar presentar com a iniciativa popular fins a la següent legislatura.
Article 10
La Mesa del Parlament procedirà a la verificació del nombre de firmes vàlides
exigides per la present Llei i, complint-ho, ordenarà la publicació de la Proposició de
Llei al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
Una vegada la proposició de llei ha estat admesa a tràmit i publicada en el Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears, el debat i la votació de la presa en
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consideració a Ple es produirà en un temps màxim de tres mesos, en període
ordinari.11
Article 11
1. La tramitació parlamentària s'ha de fer d'acord amb el que estableixen els
preceptes del Reglament del Parlament que regulen el procediment legislatiu, sense
perjudici de les especificitats establertes per la present llei.
2. La Mesa del Parlament ha de comunicar a la Comissió Promotora les dates d’inici
i de finiment del termini per al debat de presa en consideració de la proposició de llei.
3. Per defensar la proposició de llei en el debat de presa en consideració davant el
Ple del Parlament, la Comissió Promotora podrà designar un dels seus membres.
4. El debat de presa en consideració començarà amb la defensa en el Ple de la
iniciativa per part d’un representant de la Comissió Promotora.
5. Un cop presa en consideració, el representant de la Comissió Promotora podrà
comparèixer en els treballs de la ponència, sempre que aquesta ho acordi, a iniciativa
pròpia o a sol·licitud de la Comissió Promotora. Aquest representant, si així ho
sol·licita, compareixerà, així mateix, a la comissió parlamentària per fixar la posició de
la Comissió Promotora davant l’informe de la ponència.
6. Un cop dictaminada la proposició de llei en comissió, el debat en el Ple comença
amb la intervenció dels promotors de la iniciativa.
7. Els serveis del Parlament han de facilitar a la Comissió Promotora la informació i
la documentació que tingui relació directa amb la iniciativa legislativa o amb la seva
tramitació. Així mateix, els serveis jurídics del Parlament han d’assessorar la Comissió
Promotora amb relació al compliment dels requisits formals durant tota la
tramitació de la iniciativa legislativa. El representant de la Comissió Promotora ha de
presentar les sol·licituds d’informació i assessorament davant la Mesa del Parlament.
8. Als efectes del que estableixen els apartats anteriors, la Comissió Promotora ha
de designar un representant i un suplent mitjançant un escrit adreçat a la Mesa del
Parlament. El representant i el suplent han de ser membres de la Comissió Promotora.
Article 11 bis12
La Comissió Promotora podrà sol·licitar que es retiri la proposició de llei durant la
seva tramitació, en termes anàlegs a allò previst a l’article 133.2 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears.
Article 12
Els procediments d’iniciativa popular regulats a la Llei present que estiguin en
tramitació en el Parlament quan aquest es dissolgui no decauran i consolidaran els
tràmits previs al de la presa en consideració.
Article 1313
La comunitat autònoma compensarà la Comissió Promotora per les despeses
degudament justificades, generades per la difusió de la proposició de llei i la recollida
de signatures, fins a un màxim de 3.000 euros. Aquesta quantitat serà revisada
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periòdicament en els pressuposts generals de la comunitat autònoma. Les
proposicions de llei que no aconsegueixin el mínim de signatures establertes per la
present llei, no podran acollir-se a l’esmentada compensació de despeses.
DISPOSICIONS ADDICIONALS14
Disposició addicional primera
1. Quan es tracten dades personals amb ocasió d’allò que regula aquesta llei, els
promotors d’una iniciativa ciutadana i les autoritats competents hauran de complir allò
previst a la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i
seran considerats a efectes d’aquesta legislació responsables del tractament de les
dades que estiguin en el seu poder.
2. La Comissió Promotora garantirà que totes les dades personals recollides en
relació amb la iniciativa no siguin utilitzades amb finalitats diferents al suport declarat
en aquella iniciativa i destruirà totes les declaracions rebudes de suport a la iniciativa
en el termini màxim d’un mes després del lliurament de les signatures recollides
davant la Mesa del Parlament de les Illes Balears o després d’acabar el termini de
recollida de firmes.
3. Sens perjudici dels drets de les persones derivats de la normativa de protecció de
dades de caràcter personal, les persones interessades tendran el dret de sol·licitar la
retirada de les seves dades personals del registre que s’estableixi a l’efecte, després de
l’expiració del període de dos anys a partir de la data de registre d’una iniciativa
proposada.
Disposició addicional segona. Criteris per al còmput del termini per a la realització
del debat de presa en consideració
1. Si el termini a què es refereix l’article 10 fineix entre períodes ordinaris de
sessions sense que s’hagi produït el debat de presa en consideració, aquest debat ha
de ser inclòs en l’ordre del dia del primer ple ordinari del període de sessions següent.
2. Si el termini a què es refereix l’article 10 fineix quan el Parlament està dissolt, un
cop constituït el nou Parlament, es rehabilita automàticament un nou termini de dos
mesos, a comptar des de l’endemà de l’inici del primer període ordinari de sessions.
Disposició addicional tercera. Signatura electrònica
El Parlament, per tal de facilitar la signatura electrònica en la presentació de la
iniciativa legislativa popular, ha d’adoptar els acords pertinents per garantir l’eficàcia i
la seguretat d’aquest mitjà telemàtic en el termini de sis mesos a comptar de la
publicació d’aquesta llei, atenent l’establert a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en tot allò relatiu a
l’administració electrònica.
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DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera
Es faculta el Govern de la Comunitat Autònoma per tal de dictar les disposicions
reglamentàries pertinents per al desenvolupament de la present Llei.
Disposició final segona
La present Llei entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Disposició final tercera. Modificació del Reglament del Parlament de les Illes
Balears15
D’acord amb el principi d’autonomia parlamentària, el Parlament ha de fer les
modificacions necessàries en el seu Reglament per tal que la tramitació de les
iniciatives legislatives populars es faci d’acord amb el que estableix aquesta llei.
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